
ببأما السورة الثانيععة فهععي قععوله تعععالى: ((  هههه هل ببهه ى  أ
ه هد آ  هي تت  بب هت

هت هذتا اتا  هنههرار هل ى  تص هي هس هب .  هس هك همرا  هو هه  هل همرا هه  تن هع هن ى  تغ هأ هم آ  بب .  هت هو
ممههم ن لل  تبهه هح ههرا  بد بجيهه بفهه ى  بب .  هطهه هح تل هة تا هلهه بمرا هح هه  هت هأ هر تم هوتا بب .  هه هل

بد هس  )). سبحان الله، هذا القرآن فيه مععن الععدالال ت الكععثيرة مععابم
لل م حق، يدل داللة واضحة على أن رسول الله صلى الله عليه وس
اا، لععه ليس يدعو لملك وال لجاه، وال لرئاسة، وال لرئاسة قومه أبععد
أعمععا م الرسععول عليععه الصععلة والسععل م انقسععموا فععي معععاملته
ومعاملة ربه عز وجل إلى ةثلةثة أقسا م: قس م آمن به وجاهد معه،
وأسل م لله رب العالمين. وقسعع م سععاند وسععاعد، لكنععه بععاق علععى
الكفر والعياذ بالله. وقس م عاند وعععارض، وهععو كععافر. أمععا الول:
فالعباس بن عبععد المطلععب، وحمععزة بععن عبععد المطلععب، والثععاني
أفضل من الول؛ لن الثععاني مععن أفضععل الشععهداء عنععد اللععه عععز
وجل، ووصفه النبي عليه الصلة والسععل م بععأنه أسععد اللععه، وأسععد
رسوله، واستشهد رضي الله عنه في أحد في السععنة الثانيععة مععن
الهجرة، جمعني الله وإياك م به في جنا ت النعي م. أمععا الععذي سععاند
وساعد مع بقائه على الكفر فهو أبو طععالب، أبععو طععالب قععا م مععع
لل م خير قيا م في الععدفاع عنععه ومسععاندته النبي صلى الله عليه وس
ييسععل م حععتى ولكنه ع والعياذ بالله ع قد سبقت له كلمة العذاب، ل م 
في آخر حياته في آخر لحظة من الدنيا عرض عليععه النععبي صععلى
لل م أن يسل م ولكنه أبععى بععل ومععا ت علععى قععوله: إنععه الله عليه وس
على ملة عبد المطلب، فشفع له النبي عليه الصلة والسل م حتى
كان في ضحضاح من نار، وعليععه نعلن يغلععي منهمععا دمععاغه. أمععا
الثالث: الذي عاند وعارض فهو أبو لهععب، أنععزل اللععه فيععه سععورة
ييثعاب يتتلى في الصلوا ت فرضها ونفلها، في السعر والعلعن،  كاملة 
المرء على تلوتها، على كل حرف عشر حسنا ت، يعني الذي يقرأ
سيرة أبي لهب التي في هذه السععورة لععه فععي كععل حععرف عشععر
حسنا ت، أنت لو تقرأ سيرة أبي بكر مععن سععيرة أبععي إسععحاق، أو
مععن سععيرة البدايععة والنهايععة وغيرهععا مععا يحصععل لععك هععذا الجععر،
فالنسان كأنه يدعى دعوة أكيدة إلى قراءة سيرة أبي لهب، كععل
حرف تقرأه من تبت لك به عشر حسنا ت.  يقول الله عععز وجععل:

 )) وهذا رد علععى قععوله، علععى قععولتبت يدتا أبي لهب وتب(( 
لل م ليععدعوه م إلععى أبي لهب حين جمعه م النبي صلى الله عليه وس



ببا لععك، ألهععذا جمعتنععا؟ شععوف: " الله فبشر وأنذر، قال أبو لهب: ت
 " هذه إشععارة للتحقيععر، يعنععي هععذا أمععر حقيععر مععاألهذتا جمعتنرا

ييجمع له زعماء قريععش وهععذا كقععوله م: ((  أهذتا تالههذييحتاج أن 
 ))، أي يعيبها ويسبها، يعني الرسععول، اليععة تقععول:يذكر  آلهتكم

 ))، ، المعنععى؟ التحقيععر، فليععسأههذتا تالهذي يهذكر  آلهتكههم(( 
وقههرالوتا لههول نههزلبشيء وال يستحق، وال يهت م به كما قالوا: (( 

 )). فالحاصععلهذتا تالقر آن عل ى رجل مم ن تالقريتيم ن عظيههم
ببا لك ألهذا جمعتنا، فرد الله عليه بهذه السورة: أن أبا لهب قال: ت

 )):  والتبععاب الخسععار، كمععا قععالتبت يدتا أبهي لههب وتهب(( 
 )). أي: خسععار. وبععدأومرا كيد فرعون إل في تبرابتعالى: (( 

بيععديه قبععل ذاتععه؛ لن اليععدين همععا آلععة العمععل والحركععة، والخععذ
اا والعطاء وما أشبه ذلك. وهذا اللقب أبو لهب، لقب مناسب تمام
لحاله ومآله، وجه المناسبة أن هذا الرجل سععوف يكععون فععي نععار
اا، فهععو كنيتععه مطابقععة اا عظيمعع تلظى - والعياذ بالله -، تتلظععى لهبعع
لحاله ومآله. يقول الشاعر:قل أن أبصر ت عيناك ذا لقععب *** إال
ومعناه إن فكر ت في لقبه، ولما أقبل سهيل بن عمرو فععي قصععة

لل م: (  هههذتاغععزوة الحديبيععة قععال الرسععول صععلى اللععه عليععه وسعع
 )،سهيل بم ن عمرو، ومرا أرتاه إل سهل لكههم مههم ن أمركههم

مرا أغنهه ى عنهههلن االس م مطابق للفعععل. يقععول عععز وجععل: (( 
 )): " ما " هععذه يحتمععل أن تكععون اسععتفهامية والمعنععى: أيمراله

شيء أغنى عنه ماله وما كسب؟ أي شيء؟ والجععواب: ال شععيء،
نن عنععه ويحتمل أن تكون " ما " نافية، أي ما أغنى عنه، أي ل م يغعع
اا، وكل المعنيين متلزمان، ومعناهما: أن مععاله ماله وما كسب شيئ
اا، مع أن العادة أن المال ينفع، فالمال نن عنه شيئ وما كسب ل م يغ
يفدي به النسان نفسه لو تسلط عليه عدو وقال: أنا أعطيك كععذا
اا أو اال كعثير وكذا من المال وأطلقني، يطلقعه، لكعن قعد يطلعب معا
ال، لو مرض انتفع بماله، لو جاع انتفع بماله، فالمال ينفع، لكن قلي

(( مراالنفع الذي ال ينجي صاحبه من النار، ليس بنفع، ولهذا قال: 
اا .وقععوله: أغنهه ى عنههه مههراله (( ومههرا )): يعنععي مععن اللععه شععيئ

 )) قيل المعنى: وما كسب من الولد. كأنه قععال: مععا أغنععىكسب
وتاتبعوتا مهم ن لهم يهزده مهرالهعنه ماله وولده. كقععول نععوح: (( 

اتا   )) يعنععيومههرا كسههب)). فجعلععوا قععوله: (( وولده إل خسرار



لل م: بذلك الولد، وأيدوا هذا القول بقول النبي صلى الله عليععه وسعع
إن أطيههب مههرا أكلتههم مههم ن كسههبكم، وإن أولدكههم مههم ن( 

). والصععواب أن اليععة أععع م مععن هععذا، وأن اليععة تشععملكسبكم 
الوالد، وتشععمل المععال المكتسععب الععذي ليععس فععي اليععد الن،
اا وتشمل ما كسبه من شرف وجاه، كل ما كسبه مما يزيده شععرف

اا ((  ييغنععي عنععه شععيئ بزا فععإنه ال  مههرا أغنهه ى عنههه مههراله ومههراوععع
اتا ذتات لهب )) .  (( كسب  )): والسين في قععوله:سيصل ى نرار

 )) للتنفيس المفيد للحقيقة والقععرب. يعنععي أن اللععهسيصل ى(( 
اا ذا ت لهععب؛ قلععت لكعع م تعالى وعده أو توعععده بععأنه سيصععلى نععار
اا السين للتحقيق والتقريب، يعني أنه سوف يصلى عن قريب نععار
ذا ت لهب، لن متاع الدنيا، لن البقاء في الععدنيا مهمععا طععال فععإن
الخرة قريبة، حتى الناس فععي الععبرزخ وإن مععر ت عليهعع م ملييععن

كأنهم يوم يرون مرا يوعدون لمالسنين فإنها كأنها ساعة (( 
يلبثههوتا إل سههراعة مههم ن نهههرار بل غ فهههل يهلههك إل تالقههوم

 )). وشيء يقدر بساعة من نهار أظننا نتفق على أنهتالفراسقون
سيصههل ىقريب، أي أنه قريب وال شيء. يقول الله عز وجععل:(( 

اتا ذتات لهب  )) : نع م السينوتامرأته حمرالة تالحطب )). (( نرار
هذه تفيد التحقيق والتقريب، فكونه يصلى النععار ذا ت اللهععب أمععر

اتا ذتات لهههبمحقق وقريععب. ((  وتامرأتههه )) . (( سيصل ى نههرار
 )): يعني وكذلك امرأته معه والعياذ بععالله، وهععيحمرالة تالحطب

اا لكونهععا نن عنها شرفها شععيئ امرأة من أشراف قريش، لكن ل م يغ
شاركت زوجها في العدوان والةث م، والبقاء على الكفر. وقععوله: ((

يقععرأ ت بالنصععب وبععالرفع، أمععا النصععب فإنهععاحمرالة تالحطب  (( 
اال المرأة، يعنععي وامرأتعه حعال كونهعا حمالعة الحطعب، أو تكون حا
تكون منصوبة على الذ م لن النعععت المقطععوع يجععوز نصععبه علععى
فة الذ م. أي أذ م حمالة الحطب. وأما على قععراءة الرفعع فهعي ص

)) التي للحطععب تحمععلحمرالة  )): (( حمرالة تالحطبالمرأة.(( 
 )): صيغة مبالغة ، ذكروا أنهععا تحمععلحمرالةوهي تحمله بكثرة،(( 

الحطب الذي فيه الشوك، تضعه في طريق النبي صلى الله عليه
لل م. لل م والعياذ بالله، من أجل أذى الرسول صلى الله عليه وس وس

)) الجيد: العنق، والحبععلفي جيدهرا حبل مم ن مسد وقوله :(( 
ال من الليععف تخععرج معروف، والمسد: الليف، يعني أنها متقلدة حب



به إلى الصععحراء لععتربط بععه الحطععب الععذي تععأتي بععه لتضعععه فععي
لل م، نعععوذ بععالله مععن ذلععك، وهععو طريق النبي صلى الله عليععه وسعع
إشارة إلى دنو نظرتها، وأنها أهانت نفسها، امرأة من قريش مععن
أكابر قبائل قريععش تخععرج إلععى الصععحراء وتضععع هععذا الحبععل فععي
عنقها، وهو من الليف مع ما فيه من المهانة، لكن معن أجعل أذيعة
 .الرسول عليه الصلة والسل م. نسأل الله العافية


